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Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/1106 .

Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számai törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ában*,
102. ~-a (1) bekezdésében * (121 . ~-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió jorintbnn, e~ tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XXI . NEMZETI KIILTIIRÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

Ip Fejezet kezelés ű el ő irányzatok

1 Beruházás

13 Veszprémi Pető fi Színház mű szaki fejlesztése 0,0 +906,0 9060

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +906,0 906.0

XXV INFORMATIKAI ES HIRKÖZLESI MINISZTÉRIUM

3 Hírközlési Intézmények

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5 571,0 -906 .0 4 665 .0

csökkentésével az előirányzathoz
Megjegyzés : tüntethető kiadásnövelésével vagy összefüggésben

ajormauyornlatványon tarlahnilag (a-logikailag összetartozá, részelemeiben egyrnástál elválaszthatatlan előirányzat-módosítás fel
állhat a más mellékleteivel. A

k melléklet módosítására javaslat összefüggésben törvényjavaslat
apcsolódó b evétel vag3 ~ a támogarás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és tárriogatásokat részletező irányuló

rendelkezésekkel.
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze d : ^ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támo~:"atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a norrnaszöverrben szerelő



A Veszprémi Pető fi Színház fejlesztése már nem tűr további halasztást, hiszen ma már nem
csak a korszerű darabok bemutatása nem biztosítható nyugalommal, de a régi előadások
megtartása is problémákba ütközhet .

Budapest, 2003 . október 27 .

I/KdedvKraxnaAnOy .dac

Indokolás
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Dr. Kovács Zoltán
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